Informace v médiích
14. června 2016
Tým EUREGIA EGRENSIS na okresních úřadech ve Schleizu, Aue a Greizu

Konzultace k příspěvkům z fondu malých projektů
Začátkem července se uskuteční další čtvrtletně konané konzultace k možnostem získání podpory
z fondu malých projektů a dalších evropských dotačních programů v sídlech okresních úřadů
okresů Saale-Orla (Saale-Orla-Kreis) ve Schleizu, Krušnohoří (Erzgebirgskreis) v Aue a Greiz
(Landkreis Greiz) v Greizu. EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko tím cílí na
zájemce, kteří plánují nebo zvažují svou účast na přeshraničních česko-německých projektech.
Kdo hledá, nebo má nápady na projekty, chce je konkretizovat nebo vypracovat jejich koncepci, i ti,
kdo hledají kontakty na případné české projektové partnery, zde najdou toho správného
kontaktního partnera. Zástupci EUREGIA EGRENSIS zde v rámci konzultací poskytnou zájemcům
nejnovější informace o možnostech finanční podpory z fondu malých projektů a dalších dotačních
programů.
V rámci fondu malých projektů lze podporovat například: přeshraniční setkání, výměny
zkušeností, kulturní a sportovní akce, semináře, workshopy, setkání či exkurze skupin umělců,
dětí, mládeže, studentů, organizací zabývajících se ochranou v případě katastrof, partnerství obcí,
vzdělávací akce, včetně jazykových modulů, vícejazyčné publikace, informační systémy a mnoho
dalších akcí. Podmínkou je společná práce na projektu s partnerem ze sousední země.
V době konzultačních hodin si lze zdarma vyzvednout i nejrůznější informační a mapový
materiál o příhraničním regionu, jako například mapu Mobilní Euregio (Euregio Mobil)
s doporučenými přeshraničními trasami pro příznivce pěší turistiky, cykloturistiky, mototurismu,
autoturismu i cestování po železnici.

KDY & KDE?
Konzultace probíhají výhradně v domluvených termínech!
Termíny konzultací na jednotlivých úřadech:
Landratsamt Landkreis Greiz) | 05.07.2016, 10 – 12 hod Dr.-RathenauPlatz 11 | 07973 Greiz
Landratsamt Erzgebirgskreis, pobočka Aue | 06.07.2016, 10 – 12 hod
Wettiner Str. 64 | 08280 Aue
Landratsamt Saale-Orla-Kreis |07.07.2016, 10 – 12 hod Oschitzer Straße 4
| 07907 Schleiz
Zájemcům ze zemského okresu Vogtland (Vogtlandkreis) poskytne tým EUREGIA EGRENSIS
informace průběžně na jednatelství v Plavně (Plauen) po předchozím telefonickém objednání.
KONTAKT & TERMINVEREINBARUNGEN
KONTAKT & SJEDNÁNÍ TERMÍNU
Petra Klein | Tel. 03741-180 8758 | E-Mail. petra.klein@euregioegrensis.de.
Pozadí
EUREGIO EGRENSIS má pro stávající dotační období k dispozici ještě prostředky v celkové výši 1,287 milionů
EUR! Finanční prostředky z oblíbeného fondu malých projektů (FMP) mají do roku 2020 plynout do
mateřských školek, škol, spolků, sdružení, nadací, obcí a obecních zařízení v příhraničí. Z těchto peněz budou
podpořeny česko-německé projekty, které povedou ke sblížení lidí na obou stranách hranice. Příspěvky jsou
určeny žadatelům o projekty ze zemského okresu Vogtland (Vogtlandkreis), zemského okresu Krušnohoří
(Erzgebirgskreis), zemského okresu Saale-Orla (Saale-Orla-Kreis), zemského okresu Greiz (Landkreis Greiz) a
jejich českým partnerům.

_______________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED TERMÍNŮ
Další konzultace na okresních úřadech proběhnou koncem září/začátkem října.

